ROZHLEDNA
MILOŇOVÁ
18. října 2014

Kontrola u rozhledny 1000 – 1500 hodin.
Přijďte a podpořte výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Čeká Vás nenáročná procházka na vrchol Miloňová 846
m.n.m. se stejnojmennou rozhlednou vysokou 24 m, která
zde byla otevřena v roce 2012. Odměnou z vyhlídkové
plošiny ve výšce 20 m Vám budou pohledy na Vsetínské
vrchy, část Moravskoslezských Beskyd s vrcholem Radhošť,
Javorníky a za opravdu dobrých podmínek je vidět i Hrubý
Jeseník.
Výstup lze absolvovat i s malými dětmi v kočárku, protože
od hotelu Gálik, kde je možnost parkování, vede upravená
trasa pro kočárky.

Více informací o rozhledně a doporučené přístupové cesty najdete na:
http://www.valachy.cz/aktuality/rozhledna-milonova-velke-karlovice.aspx

Charakter a cíle akce
Akce Vystup na svůj vrchol je dlouhodobá a celoplošná na celém území ČR
s cílem získat co největší objem financí na stavbu nové Bezručovy chaty na
Lysé hoře.
V prvním roce by se mělo konat alespoň 100 akcí, ve druhém roce alespoň
300 akcí a ve třetím, posledním roce, 400 akcí.
Zahájení proběhlo na Pochodu za posledním puchýřem 2012 v Plzni a
ukončení bude na Pochodu za posledním puchýřem 2015 na Ostravici
spojeným s otevřením Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře.
Účastníci, kteří splní podmínky soutěže, získají právo na nákup odznaku za
cenu 30,- Kč.
Odznak bude mít 3 stupně s odlišením barevné varianty odznaku. V prvním
roce akce se bude plnit pouze 1. stupeň, ve druhém roce se bude plnit 1. a 2.
stupeň a ve třetím roce se budou plnit všechny 3 stupně. Odznak dostane
účastník po splnění podmínek a zaplacení stanovené ceny odznaku.
K získání odznaku je nutno získat nejméně:
 v 1. stupni 6 razítek kat. A, 10 razítek kat. B či C a 4 razítka kat. D,
 ve 2. stupni 8 razítek kat. A, 12 razítek kat. B či C a 5 razítka kat. D,
 ve 3. stupni 10 razítek kat. A, 14 razítek kat. B či C a 6 razítka kat. D.
Záznamník s patřičným počtem razítek, která obdrží účastník za cenu 10,- Kč
(částka bude použita na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře), zašle
účastník na ústředí KČT společně s částkou za odznak (možno uhradit
v poštovních známkách).
Záznamník má 4 strany A6 a lze jej získat na jakémkoliv místě, kde je akce
Vystup na svůj vrchol organizovaná. Seznam akcí je neustále doplňován na
www.kct.cz
Zbyněk Vaňura
KČT, odbor Camping club Rožnov p. R.
www.campingclubroznov.cz

